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เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่กับการรักษาแบบแผนจีน
แพทย์จีนธนภร ตันสกุล (เฉิน รุ่น อิ๋น)
แผนกอายุรกรรมนรีเวช-บุรุษเวช คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวฯ

หนึ่งในสาเหตุของภาวะมีบุตรยากก็คือ “เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endomertriosis) ”ไม่ว่าจะ
เป็นช็อคโกแลตซีสต์ (Chocolate Cyst) หรือ ภาวะมดลูกโต (Adenomysis) ล้วนเกี่ยวข้องกับเยื่อบุโพรง
มดลูกเจริญผิดที่
สาเหตุของการเกิดช็อคโกแลตซีสต์ คือเลือดประจาเดือนไหลย้อนกลับแทนที่จะออกมา
เป็นประจาเดือนแต่กลับไหลย้อนผ่านทางท่อนาไข่เข้าไปฝังตัวในอวัยวะอื่นๆ ในช่องท้อง เช่น รังไข่ ท่อนาไข่
อุ้งเชิงกรานลาไส้ ทวารหนัก พบได้บ่อยคือช็อคโกแลตซีสต์ที่รังไข่ค่ะ โดยที่บริเวณรังไข่มีฮอร์โมนเพศ (ฮอร์โมน
เอสโตรเจน) สูง ยิ่งอานวยต่อการเติบโตของซีสต์ ส่วนใหญ่มักไม่พบมีอาการอะไร ตรวจเจอเมื่อทาอัลตร้าซา
วนด์เท่านั้น ส่วนมดลูกโตเนื่องจากเยื่อบุโพรงมดลูกแทรกเข้าไปเจริญภายในกล้ามเนื้อ ทาให้ปวดท้องรุนแรง
ก่อนหรือระหว่างมีประจาเดือน ปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ ทั้งสองชนิดนี้ส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากทั้งสิ้น ดังนั้น
ก่อนที่จะมาปรึกษาหาวิธีที่จะวางแผนการมีบุตร โดยรักษาด้วยวิธีการแบบแผนจีน หมอก็จะแนะนาคนไข้ในไป
ทาอัลตร้าซาวด์เพื่อตรวจดูว่ามดลูกมีลักษณะผิดปกติหรือไม่ค่ะ จะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริง ก่อนที่จะวางแผน
ในการบารุงรักษาต่อไป
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ทางการแพทย์แผนจีนอธิบายไว้ว่า เยื่อบุโพรงบุมดลูกเจริญผิดที่นั้น มีสาเหตุหลักจากเลือดคั่งที่เส้นลมปราณชง
(1)เหริน(2)และมดลูก และได้อธิบายเพิ่มอีก 5 สาเหตุ ดังนี้
1. ชี่(ลมปราณ)ติดขัด ทาให้เกิดเลือดคั่ง ผู้ที่มีความเครียดหรืออารมณ์หงุดหงิดแปรปรวนอยู่เสมอ
ส่งผลกระทบตับ ทาให้การหมุนเวียนของลมปราณไม่ระบาย เลือดกระจายจึงไหลเวียนไม่สะดวก นานวันจึง
เกิดเป็นก้อนขึ้น
2. ความเย็นอุดกั้นก่อให้เกิดเลือดคั่ง ระหว่างมีประจาเดือน หรือหลังคลอดเส้นลมปราณและ
มดลูกจะอ่อนแอ ทาให้ง่ายต่อการรับเชื้อโรคต่างๆ ง่ายต่อการกระทบความเย็น หรือ ตากฝน หรืออยู่ในที่เย็นๆ
เป็นเวลานานๆ ส่งผลให้ความเย็นมาจับตัวอุดกั้นที่บริเวณมดลูก เส้นลมปราณของมดลูก จึงเกิดเป็นก้อนขึ้น
3. ความร้อนก่อให้เกิดเลือดคั่ง เมื่อร่างกายมีความร้อนสูงจากการกินยาบารุง จากอาการเจ็บป่วย
หรือลมปราณตับติดขัดเป็นเวลานานเกิดความร้อนขึ้น หรือได้รับความร้อนก่อโรคขึ้น หรือทานอาหารเผ็ดจัด
มากเกินไป หรือร่างกายมีความชื้นมากเกิดนไปจนกลายเป็นความร้อน ส่งผลให้ไปทาลายเส้นลมปราณของ
มดลูกเกิด เลือดออก เลือดที่ออกจะมีลักษณะเป็นหนืดข้นทาให้เป็นก้อนอุดกั้นเส้นลมปราณชงและเหริน ทาให้
เกิดก้อนขึ้น
4. ลมปราณ(ชี่)อ่อนแรงก่อเกิดเลือดคั่ง เมื่อลมปราณของม้ามอ่อนกาลังลง อันเนื่องมาจาก การ
กิน ทางานหนักมากเกินไป หรือ หลังการป่วยหนักมานานส่งผลให้เลือดและลมปราณ(ชี่) ถูกทาลายไม่เพียงพอ
ที่ผลักดันหล่อเลี้ยงการไหลเวียนของชี่เลือด
5. ไตอ่อนแอก่อเกิดเลือดคั่ง ไตอ่อนแอมักเกิดมาจากแต่กาเนิดหรือ ทางานหนักมากเกินไปขาดการ
พักผ่อน หรือมีเพศสัมพันธ์มากเกินไป ส่งผลให้ไตอ่อนกาลัง ลมปราณ(ชี่) ของไตเมื่ออ่อนกาลัง พลังหยางใน
ร่างกายไม่เพียงพอ ทาให้ความร้อนที่หมุนเวียนในร่างกายถดถอย เลือดในเส้นลมปราณจึงเหนียวข้นเกิดก้อน
ขึ้น
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ตัวอย่างการรักษาด้วยแพทย์แผนจีน เคสที่ 1
ผู้ป่วยมาด้วยอาการประจาเดือนมามาก ระยะเวลานาน 10 ปี ไม่มีอาการปวดท้องประจาเดือน มีภาวะซีด
รับประทานฮอร์โมนควบคุมไม่ได้ผล ปฏิเสธการฉีดยาคุม ก่อนมาพบหมอ 3 วัน ตรวจพบภาวะมดลูกโตขนาด
15*11.3*13.7mm ซีสต์ขนาด18mm จึงเข้ารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีน รับประทานยาจีนและฝังเข็ม 3
เดือน ไปตรวจซ้าพบว่า มดลูกมีขนาดเล็กลงเหลือ 12*6.9*10.8mm ซีสต์ในรังไข่หายไปแล้ว
ตัวอย่างการรักษาด้วยแพทย์แผนจีน เคสที่ 2
ผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดท้องประจาเดือน ไปตรวจพบช็อคโกแลตซีสต์ที่รังไข่ขา้ งซ้ายประมาณ 2.7cm รับการ
รักษาโดยรับประทานยาจีนประมาณ 1 เดือนไปตรวจซ้า อาการปวดท้องประจาเดือนลดลงและตรวจไม่พบ
ชอกโกแลตซีส
การรับประทานยาจีนหรือรักษาทางการแพทย์แผนจีนเช่นฝังเข็มในผู้ที่เป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ควรรับการรักษาจากแพทย์จีนที่มีใบประกอบโรคศิลปะเพื่อจบเฉพาะทางนรีเวช การรักษาจึงจะปลอดภัยเห็น
ผลควบคู่กับการรับประทานอาหารตามหลักการทางแพทย์แผนจีน
ิ ทางปั ญญาของคลินก
หมายเหตุ : เอกสารนีเ้ ป็ นลิขสิทธิแ
์ ละทรัพท์สน
ิ การแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
ใช ้เผยแพร่เพือ
่ เป็ นวิทยาทานความรู ้แก่ประชาชน ห ้ามมิให ้คัดลอกในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได ้รับอนุญาตทุกกรณี

注意：这份文件的版权和知识产权属于华侨中医院，仅对外宣传和传
播科普知识所用。禁止擅自用于任何形式的商业谋利。
Attention: The copyright and intellectual assets are belonged to the Hua Chiew (TCM) Clinic for public knowledge only.
It is prohibit to copy for commercial purposes in all cases without permission.
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